
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоr ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про створення госпрозрахункового структурного І 

підрозділу (лікарняної аптеки) на базі 

Броварської центральної районної лікарні 

РозгJIЯНYВШИ ПОД8ННJI головного лікаря Броварської центральної районної 
лікарні, відповідно до пп.2.2, 2.3.19 Статуту Броварської центральної район
воі лікарні, керуючись ст .26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Украіні» та враховуючи висновки постійної комісії з питань соціальноro за
хисту населенНJI, охорони здоров' я та Довкinnя, міська рада 

ВИРШІИЛА: 

1. С';;орити .госпрозрахунковИЙ структурний підрозділ (лікарняну аптеку) 
ва базі Броварсшї центральної районної лікарні. 

2. Головному лікарю Броварської центральної районної. лікар~ Б~к 
В.В. здійснити необхідні дії щодо реєстрації структурНоГО Пlдроздшу (лucaр-
ВJlВoї аптеки). . 

3 К цього Рішення покласти на заC'l)'ПJlика МІСЬКО-. онтроль за виконaRНJIМ 

го голови Виноградову Л.М. 

Виконуючий обов'язІСИ міського 

гопови - секретар ради 

М.Бровари 

Biдe/~ ~L2009 року 

N2 ~3З-оJ>,I)~ 

І.В.Сапожко 



ПОДAlШЯ: 

Головний лікар Броварської 
центральної районної лікарні, 
депутат міської ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуюча обов 'язки начальника 

юридичного відділу - головний 
спеціаліст 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст 

Заступник голови постійної комісії . 
з питань СОЦІального захисту населеННJI, 

охорони здоров 'я та довкілля 
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забезпечення лікувально-проФілаКТИЧНIJХ 
великі і численні. Лікарняна аптека є стр 

уктурним 

підр з ілом лікарні, яка незважаючи на кадрові пробл б 
еми, за езпечує 

II8Да ня кваліфікованої допомоги відділенням центрально' І' раи" ... . . ОННОІ ЛІкарНІ, 

полоroвому будинку, дитячій лікарні, станції швидкої допомоги, поліклініці, 

туБДI спансеру, шкірвендиспансеру, забезпечує безоплатний відпуск 

піль воі категорії населенНJI, здійснює централізований відпуск ліків дdti . . .. 
е~ня, постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС, виконує всі програмн; 

,забез еченНJI МОЗ та УОЗ. 

- Лікарняна аптека має аптечний пункт, розміщений на території 

полі ініІСИ, який здійснює відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів 

пільг вій 'категоріі населення, за винятком наркотичних лікарських звсобів. 

Основним напрямком діяльності для лікарняної аптеки є закупівля 

фарм цевтичних засобів для потреб медичних установ на конкурсній основі, 

оскіл ки лише аптечний заклад має правову базу та об'ЄКТ~IВНУ oцi~ 

фарм евтичного ринку, володіє принципами ціноутворення нц 

Me~ ~еити, та має матеріально-технічну базу для зберігання, контролю: 

'цост лікарських засобів та виробів медичноГО призначення. 
. на базі аптеки організовано 

Окрім готових медичних препараnв, 

lИро препаратів, яКИХ не випускає віТЧJoІЗН. яна. 
'1цтво фармацевтичних 

n лікаря тут готувалflСЯ складНІ 
ром словість. Так раніше З8 рецептом " 

. би для електрофорезу та 
н, іифузійні розчини, медикамеНТОЗНІ засо . 

. би ЯК розчини хлориду наТРIJО, 
цій тощо. Готувались такі ліІсарСЬКl засо , . 

. . окапроновоі КІIСЛОТIІ, наТРІЮ l'JnoK • иду амІН .... 
311, НОВОІсаїну, калІЮ хлор , ... лікарськjjі: 

. . бхідиі в повСЯКдеНН11{ . 
фурациліну та lНПJ1 нео '. 



'.':1 . : ~ 
JI акти ці ліки. 3авдики продукціі впасног б . .; ~ J 

, ... . о виро Ництва ЛІкарняної arit;.e 
р Поннии БІОДЖСТ ЩОРІЧНО заощаджував біJIJI 1 ОО .• .-

· . тисяч гривень. 
Нажаль, зараз до виробництва лі ..' , 

карських препараТІВ, ЯКІ ВIlПУСКа10Т 11 
Ф рмацеВТИЧНОІ0 промисловістю висунуті т . . ~:J 

аКІ вимоги, ЯКІ аптечнш.' 
3 КnaДaм виконати не МОжливо. Але багато житт б . . , ; 

єво-нео ХІД них ЛІкаРСЬКІ!) 

Ф рМ не вироБЛЯІ0ТЬСЯ промисловістю і не маl0ТЬ промислових аналогів. і : 
Так лікарняна аптека займається виготовленням таких життєво:

н обхідних лікарських препаратів, як розчин фурациліну та xnоргеКСИ~1 ;і 

обробки ран; виготовленням та' фасуванням нестерильних РОЗЧ.lні;: : .. - ,. 
~ іх відділень лікувально-профілактичних закладів, забезпечує Biддip~H 

с ртовими розчинами, розчинами для інгаляцій та електрофорезу ІОН 
"і' 

Зlсабінети центральної та дитячої лікарень. !:~ 
.:,1. 

е одним важливим напрямком діяльності лікарняної аптеки -є забезпечення 

закладів та 
. 

П1льгового населення наркотичними 
. 

rra , , 

пихотропними препаратами, а також сильнодіючими препаратами, відпуск 

підлягає ліцензуванню. Лікарняна аптека є єдиною аптеко1О і в місті, 

р йоні, яка має ліцензію на даний вид діяльності, але згідно нових ПРI~ЙЕ[JlТ1UQ 

{ов ліцензування не маючи в HВJlBHOCтi торгівельного залу 

_ рriвлі) не зможе обслуговувати пільгову категорію населенНJI, U\lJ:UJIIIЦ' 

· ~ ДПУСК за рецептом - є реалізація, тому зараз лікаРНJIна аптека 
. ., и" час коли є МОЖЛJoІвість заfіеЗJlеЧ:УВ8LТ}llі 

естацІонар ЛІкаРНІ, в то І ' 

. хворих як онкологія залишається п~з~ 
Така важлива KaTerOp1Jl '. І.' 

І 

У агою. . . 
.. азом головного лікаря ЛІкаРНІ. 

, тат лікарняної аптеки затверджении нак 

о його складу входять: 

3 . . 1 фармацевтИ-б, 
1Дуюча аптекою-!, ПРОВІЗОР- , 

'ИЙниці-2,санітарка-l. .. ФаХ1ВIЦИI~и:r'l 
. 'н недоукомnnеJCТОВании 

, е 'Вже на протязі багатьоХ рОКІВ ВІ пр()ВІЗIОРII-аtll:Ull 

"Го 
І' 
і: 
І і 

пиика завідувача-І, 
· 3 иwа10ТЬСЯ вакантні ставКИ: засту uiтaтi ПОЕІИЩ:S! 
· . . нява аптека в своєму 

it ОВізора-технолога-2. КріМ тог0 ткар ,., 
.~ 

" '2 
!. J. 
І'" і., 

І' . ' 



.. 
,. ~ 
і' : 

~Ia 1 клінічного провізора(провізора-інформатора) яки,"1 б" І: J 
І' И приимав активну .. 
уча ть У формулярних системах лікування, визначаlОЧIІ більш приоритетні'і., 
пап ямки ефективного та за доступними цінами лікування. .0 ~~~',' ~ 
Від утність фахівців в штаті лікарняної аптеки - це насамперед ІІИЗ~~; .. 
pi~ нь заробітної плати, адже якщо медицина ще залишається держав~6l' 
сТР 010, то фармація вже давно стала приваТНОIО і рівень заРОбіТНО·I~ 
пл І{ в декілька разів вищий. ." 

Існ Є ще ряд проблем, розв'язати які тільки за рахунок бюджеТНІ ІХ : 

. І . 
Так, матеріально-технічна база лікарняної аптеКIf : 

І: 

значного вдосконалення (капітального ремонту, пр.rдбання 
о і 1 

обладнання, кваліфікованого персоналу, реорганізації дп ІІі} 
I1 

ВІ оиання соціальних функцій), тому лікарняній аптеці доцільно Haдa~ . . -. 
го ~oдapcькy та фінансову самостійність з метою розширення та aКn(Bi~~' 

.пі приємницької діяльності з НІДання медичних послуг за рахунок особйftй' . 
. v 

. в користувачів цих послуг. І.! 
J;,j 
; . 

і;. 

::,mІ І: · ., .. 
· :;:':- ., . ,'.: . 
: .. '~. 
• • • 1 

. . : 

! 
І 
І' 

І 



и киІвської ОБЛАСТІ 

енко Бале ій Іванович 

Ом. БроваРІІ, вул. rarapiJfD. JS, тел. 8 0672322046 

::.;..:~~ 2009 року 

В.о. міського голови - секретаРІО Ради 
Сапожку І.В 

м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 

Депутатське 3BepHe1111R. 

, . По зверненню громадин міста Бровари та перевізників ДJIJI ПРИЙНЯТfя 
РІшення щодо організаціі перевезення за маршрутами, які до сьогоднішнього 
ДНJ[ вже виконувались у режимі вивчення попиту та доцільності ініціативною 
rpynою, а саме з пунктів відправлення до: 

• Експрес місто Бровари (площа біля міськвиконкому) до міста КІlів 
(ст. метро Лісова). 

• місто Бровари (на розі вулиць Черняховського та Киівська) до міста 
Киів (ст. метро Лісова). . 

Прошу Вас задовольнити клопотання громадян, посприяти та ПІДтримати 
ВЖ~ існуючу групу перевізників під керівництвом гр. Трухана В.В. (Ліценз~ 
cepur АВ .N!!ЗО9976) у наданні можливості ім ~ри~ично оформити вказа~1 
маршрути, зобов' JlЗавши організувати паркувanьН1 МІСЦЯ та визначити графІК 
РУху. 

з повагою , Грищенко В.І. 
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